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RAPORT 

în baza vizitei preventive din 26.06.2014 

în Izolatorul de Detenţie Provizorie 

din Inspectoratul de Poliție Comrat  

  

În cadrul activităţii Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii, la data 

de 26.06.2014, consultantul superior al Reprezentanţei din UTA Găgăuzia a 

Centrului pentru Drepturile Omului Rudevici Serghei a efectuat o vizită preventivă 

în IDP din Inspectoratul de  Poliție Comrat. 

 Vizita în cauză a fost efectuată în baza prevederilor art.30 din Legea nr.52 

„Cu  privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul)” şi a avut drept scop  

asigurarea protecţiei persoanelor deţinute împotriva torturii şi a altor tratamente   

sau pedepse crude, inumane sau degradante, în locurile unde se pot afla persoane 

private de libertate, plasate la dispoziţia unui organ de stat sau la indicaţia acestuia, 

sau cu acordul ori consimţămîntul său tacit. 

Vizita efectuată a fost una preventivă şi a început la ora 13.10 şi s-a finalizat 

la ora 15.40. 

 Impedimente sau restricţii în vederea realizării vizitei nu au fost atestate.În 

cadrul vizitei au fost purtate discuții cu: șeful Izolatorului de detenţie provizorie 

Mitioglo Nicolai, ofițerii de serviciu Ceachir Constantin; santinela din Izolator  

Uzun Grigore. 

La ora efectuării vizitei, în IDP erau deținute 3 persoane, plasate în IDP la 

25.06.2014, tustrei aflîndu-se aici pentru a fi escortați la şedinţa de judecată din 

26.06.2014.Deținuții erau plasați în 2 celule (nr.2,5). Minori și femei nu erau 

deținute. 
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Condiţii de detenţie. 

În prima parte a vizitei au fostverificatecondiţiile de detenţie a persoanelor în 

cadrul Izolatorului de Detenţie Provizorie din cadrul Inspectoratului de Poliţie 

Comrat. Starea igienico-sanitară în celule era bună, fiindcuratși bine aerisit. Apa 

potabilă este asigurată permanent de la apeduct, sistemul de canalizare 

funcționează. Deținuții erau asigurați cu saltele și plapume din Izolator, lenjeria de 

pat este personală.  

În urma verificării încăperilor Izolatorului nu au fost atestate schimbări 

comparativ cu vizita precedentă (din 30.04.2014). 

 

         Asigurarea drepturilor procesuale ale persoanelor plasate  

Funcţionarul Reprezentanţei Centrului pentru Drepturile Omului a purtat 

discuţii cu toate persoanele aflate la moment în IDP. Acţiuni de maltratare din 

partea colaboratorilor de poliţie nu au fost invocate, fiindu-le asigurat dreptul la 

apărare, dreptul de informa rudele despre locul aflării sale. Totodată persoanele 

deţinute au declarat că au fost examinate de către medic la momentul plasării în 

IDP.  

Din examinarea dosarelor personale şi a Registrelor din Comisariat, a fost 

stabilit că documentele procesuale care confirmă detenţia persoanelor sînt 

întocmite conform Ordinului nr.223 Ministerului Afacerilor Interne din 

06.07.2012. 

 

           Asistenţa medicală  

Un alt aspect al vizitei l-a constituit verificarea respectării pct.19 din Ordinul 

MAI nr.223, care stipulează că: «La primirea sau predarea  persoanelor reţinute 

în/din IDP,  acestea, în mod obligatoriu vor fi supuse examenului medical de către 

felcerul IDP, cu întocmirea actului respectiv, iar ulterior, vor fi supuse dezinfecţiei 

sanitare». 

În Comisariatul de Poliţie Comrat este angajat un lucrător medical. În cazul 

unor urgenţe apărute este apelat imediat serviciul de urgenţă medicală.  

Punctul medical este dotat cu medicamentele necesare pentru acordarea 

primului ajutor, precum și cu preparate  antiscabioză şi antipediculoză. Toţi 

deţinuţii la intrare în IDP au fost supuși examinării medicale. 

 

Şeful Reprezentanţei în UTA Găgăuzia  

a Centrului Pentru Drepturile  
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